
Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennis og 
Padel Klub,  
lørdag den 15/9-2018. 
 
Kære tennis- og padelspillere, jeg startede sidste års beretning med 
sætningen ”sikke en sommer og sikke et vejr, den må gå over i 
historien, som en af de værste. 
 
I år kan jeg starte fuldstændig på sammen måde, men med en 
anden slutning på sætningen – sikke en sommer og sikke et vejr, 
den må gå over i historien, som en af de bedste vi nogensinde har 
haft. Jeg tror de dage, hvor vi ikke har kunne spille tennis eller 
padel siden april, kan tælles på én hånd – kan man ønske sig mere 
hvad angår godt tennis- og padelvejr 
 
Ikke desto mindre nærmer slutningen på sæsonen sig, og vi glæder 
os som sædvanlig til at se nogle gode tenniskampe ved finalerne til 
klubmesterskabet og til en god fest i aften med god mad, vin og 
dejligt selskab med gode venner. 
 
Det er også tiden i efteråret, til at reflektere over hvad der er sket 
siden sidste medlemsmøde. 
 
Vi startede bestyrelsesåret ud med at byde velkommen til at et par 
nye medlemmer, både som bestyrelsesmedlemmer og som 
suppleanter.  
 
Her har alle arbejdet målrettet for at skabe de bedste rammer for 
vores Tennis og Padel Klub. Jeg vil i den anledning nævne vores 
juniorafdeling, som efter en lang årrække med faldende 
medlemstal, er begyndt at vokse igen. Det har været en fornøjelse 
at se hvordan det startede op med skumtennis bl.a. med et nyt 
forældre/barn tema, og hvordan den gode udvikling er fortsat i 
udendørssæsonen. Fortsat med forældre/barn tennis og som 
egentlig juniortræning for de lidt større juniorer. 
 



Men ingen succes uden udfordringer. 
 
Juniorarbejdet har i årets løb været klaret i samarbejde imellem 
Morten Falkenberg, der har bestridt posten som juniorformand og 
Tina Falk, som har bistået Morten på bedste vis, for at få afdelingen 
på ret kurs. 
 
Desværre har Morten, efter dagsordenen blev udsendt, måtte 
konstatere, at tiden ikke er til at sidde på posten. Vi er derfor akut 
kommet i den situation, at vi mangler et bestyrelsesmedlem, der 
brænder for juniorarbejdet og vil stå for den fortsatte udvikling. Der 
er her i efteråret nedsat et godt juniorudvalg, som vi håber sammen 
med den nye juniorformand/kvinde kan drive det fortsatte arbejde. 
 
Tina har allerede for noget tid siden meddelt, at hun brænder mere 
for andre opgaver, og derfor ikke har ønske om at forsætte med 
juniorarbejdet. 
 
Vi håber derfor, at der blandt vores medlemmer eller forældre til 
vores juniormedlemmer er kandidater, der har mod på at hjælpe 
med udviklingen af juniorafdelingen.  
 
Ellers har vi under vinteren arbejdet sammen med DGI for at få lidt 
nye input til hvordan vi skal fremtidssikre vores klub. Her skal lyde 
en tak til de medlemmer, som deltog på brainstorming mødet med 
DGI, hvor vi hørte jer medlemmer om hvad I har af ønsker til det 
fremtidige JTK. Det var en glæde for os i bestyrelsen at se, hvor 
mange der mødte op på mødet, og et fremmøde der tog Mathias fra 
DGI med storm. Han er ikke vandt til at så mange møder op til den 
slags sammenkomster. 
 
Jeg har valgt at se det som et tegn på, at vores medlemmer kærer 
sig om vores klub, og giver mig grund til at tro, at der også i 
fremtiden vil være en tennis- og padelklub i Jyllinge. 
 



Mødet gav os troen på, at det vi arbejder med i bestyrelsen, falder 
godt i tråd med det, som vores medlemmer har af ønsker for 
fremtiden. 
 
Her skal nævnes, at et af punkterne, der blev forslået på mødet 
med Mathias fra DGI, var flere aktiviteter. Vi besluttede derfor at 
køre videre med både ”Torsdagsmix”, ”Teamturnering” i nyt koncept 
” Spil og Grill, søndagstennis for herrer, samt ”Fri Padel”. Dette i 
troen på, at der ville være stor opbakning til aktiviteterne blandt 
vores medlemmer. Desværre har det vist sig, at tilslutningen til de 
nævnte aktiviteter har været stærkt begrænset. Vi må derfor gå i 
overvejelse for at vurdere, om vi stadig skal tilbyde denne form for 
aktiviteter, hvis ikke der er opbakning hertil. 
 
Det er gerne medlemmer fra bestyrelsen, der er tovholder og møder 
op til aktiviteterne, og der skal ikke lægges skjul på, at det er 
skuffende at stå med ingen eller ganske få deltagere, når man 
bruger så meget tid på det enkelte projekt. 
 
Vi er derfor nødt til i åben dialog at tale om hvad der skal gøres 
anderledes, eller vi blot må konstatere at det er spild af gode 
kræfter. Vi håber derfor at kunne indkalde til et evalueringsmøde for 
alle medlemmer senere i år, hvor vi kan diskutere hvad der skal til, 
for at gøre det attraktivt af deltage og møde op. 
 
I foråret tog vi som vi plejer på årets tennistur til Marathon Beach 
nær Athen. Vi var som altid beriget med godt vejr, masser af god 
tennis og hyggeligt samvær med gode venner. Vi har igen her i 
eftersommeren udbudt næste års tennisrejse, denne gang til Kreta. 
Vi er dog ikke helt så mange deltagere som vi havde ønsket, og 
som vi plejer at være. Også her giver det anledning til at vurdere 
om vi fortsat skal udbyde rejsen da tilmelding skal sættes i forhold 
til arbejdet med at arrangere turen. Det skal her nævnes, at der 
stadig er åben for tilmelding frem til midnat, så dem der endnu ikke 
har nået det, har stadig mulighed. 
 



Træningen i år har igen været forestået af Henning, på god og 
kompetent vis. Som I sikkert husker, er Henning engageret under 
Dansk Tennis Forbund under ”Trænerhuset”, som stiller trænere til 
rådighed, der ellers ville være svære at entrere med for en klub af 
vores størrelse. Det er en løsning, som selvfølgelig koster penge, 
men det er bestyrelsens oplevelse, at vi herigennem kan sikre en 
god og kompetent træning som kan danne grundlag for udvikling af 
vores klub. Bestyrelsen har derfor besluttet at forsætte samarbejdet 
med DTF også næste år. 
 
Som I kan se af dagsordenen, har Lars Jensen valgt at trække sig 
fra bestyrelsen og som baneformand. Lars har kæmpet med en del 
skader i løbet af året, og har derfor valgt at holde en pause med 
tennis. Vi står derfor og mangler medlemmer, der vil bruge tid og 
kræfter på at sørge for, at vores anlæg til stadighed er i ”god form”. 
Dermed ikke sagt, at den eller de, der måtte melde sig under fanen, 
skal stå for hele arbejdet selv. Vi plejer heldigvis at kunne samle en 
del til at hjælpe med de store opgaver. Det skal også nævnes at 
såfremt I selv er moden på opgaven, eller kender nogen der måske 
er, så er det ikke et must, at man skal være med i bestyrelsen. Så 
alle kombinationer er åbne og giv jer gerne til kende hvis I har mod 
på opgaven eller dele af den. 
 
For så vidt angår vores seniorafdeling, som Stig senere vil komme 
ind på, har det igen i år været en fornøjelse at se hvor mange glade 
nye tennisspillere vi har kunnet udklække på vores voksenintrohold. 
Stor ros til Henning for at give spillerne mod på at fortsætte og 
dejligt at se hvor glade spillerne er for tennis. Lad os sammen 
passe godt på vores nye medlemmer og sørge for, at de forbliver 
tennisspillere. 
 
Som i kan se af dagsordenen stiller bestyrelsen forslag om at 
ændre kontingentet med 25,- kr. for medlemmer af tennis og 
samtidig gøre det muligt at booke baner til både tennis og padel. 
 



Kontingentet har været uændret i en årrække, og vi har derfor 
fundet det nødvendigt, at ændre kontingentet marginalt, for at følge 
med den alm. prisudvikling og forsat kunne drive klubben med en 
god og sund økonomi. Vi håber på forståelse herfor, og tænker at 
det kan være et plaster på såret, at man samtidig for mulighed for at 
booke både tennis og padelbaner. 
 
Samtidig giver det en stor administrativ lettelse, at vi kun skal 
vedligeholde et booking- og websystem. 
 
Til slut vil jeg endnu engang opfordre til at I benytter jer af de 
aktiviteter der udbydes og ønsker jeg på gensyn som medlemmer 
af Jyllinge Tennis & Padel Klub næste år. 
 
Per Schjølin 
Formand 
Jyllinge Tennis & Padel Klub 
 
 


